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 من "صفقة القرن"    املغاربیة قف  ا املو  

 االتحاد األوروبي یدعم املسار األممي مللف الصحراء املغربیة  

 لالتحاد اإلفریقي   33کلمة الرئیس الجزائري خالل القمة   

 العسکریة: تؤید أحکاما صادرة يف حق السعید بوتفلیقة وآخرین املحکمة   

 تونس: مسار متعثر لتشکیل الحکومة... مصیر الجملي یواجه الفخفاخ  

 األزمة اللیبیة بین جولة جنیف التفاوضیة.. واعتماد قرار مجلس األمن  

   بأمریکا مصرف لیبیا: إیرادات النفط تنزل إلی الصفر ولیبیون یقاضون حفتر   

 رة الرئیس املوریتاني لإلمارات زیا  

  

 فی هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

ومعلومـاتیة وتقـاریر رصـدیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 املشرف العام

 ورــد عاشـخال

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تقدیم 

املغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، يتناول أهم التحوالت التي شهدتها الدول املغاربية (  موقع املرصد تقرير دوري يصدر عن

)، من حيث التحوالت والتطورات الداخلية يف كل دولة من هذه الدول، وتطورات التفاعالت البينية بينها، موريتانيا

  :وكذلك تفاعالتها اإلقليمية والدولية، وذلك عىل النحو التايل

 املشهد املغربيأوال: 
 لالتحاد اإلفریقي 33کلمة املغرب خالل القمة 

 

من فرباير الجاري، أشغال قمة االتحاد اإلفريقي الثالثة والثالثون بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، وعىل إثر   9انطلقت يف  

شارك يف القمة إىل جانب ذلك كلف امللك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العث�� برتأس الوفد املغريب امل

كل من نارص بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيم� بالخارج ومحسن الجزويل الوزير 

 املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية. 

حول موضوع وخالل هذه القمة، قدم رئيس الحكومة املغربية، كلمة املغرب التي تضمنت تقريرا للملك محمد السادس  

 تفعيل املرصد اإلفريقي للهجرة باملغرب.

ويف سياق ذلك، قال سعد الدين العث��، أن التقرير املليك يربز مكانة الهجرة كعامل مؤثر يف التنمية خصوصا 

يف القارة اإلفريقية، مؤكدا عىل الدور الحيوي للمرصد يف إطار الحكامة الجيدة للهجرة يف إفريقيا، وذلك من 

من خالله املغرب عىل تطوير التعاون يعمل ستفعيل مكتسبات ومخرجات ميثاق مراكش للهجرة، الذي خالل 

القاري والدويل يف مجال الهجرة. هذا التعاون الذي سيكون مناسبة لتفعيل الوسائل والطرق النظامية للهجرة 

 دم عدة نقاط من أبرزها: وقد أوضح التقرير املق  من أجل ح�ية حقوق املهاجر، واستث�ر ذلك لصالح التنمية.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/
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االنطباع الخاطئ، الذي يربط ظاهرة الهجرة بفريقيا بظاهرة الفقر، يف ح� أن هناك دوافع أخرى،  

 كالتغي� املناخي، تشكل أحد األسباب الرئيسية للهجرة يف إفريقيا.

 مليار دوالر. 46تعترب إفريقيا أقل القارات استقباال لألصول املالية مبا يقدر بــ  

يف املئة من املهاجرين هم أفارقة من مجموع  14الهجرة العاملية ليست إفريقية بحيث أنه أقل من  

 عدد الهجرة العاملية. 

ويتمتع املرصد الذي هو مؤسسة تابعة لالتحاد اإلفريقي بازدواجية املهام: تقنية وميدانية، وتتمحور وظائفه حول الفهم 

بة أداة مساعدة التخاذ القرارات من خالل توف�ه ملجموعة من املعطيات واالستباق ثم العمل، بحيث سيكون مبثا

الدقيقة واملهمة حول الهجرة، وهي أدوات رضورية إلعداد سياسات واضحة وفعالة متناسبة مع الواقع، وذلك يف سبيل 

 تحقيق تنمية مستدامة للقارة.

سخة يف السياسة اإلفريقية للمملكة، في� يخص مواجهة وبذلك، فن سياسة املغرب يف مجال الهجرة تعد من املبادئ الرا

األسباب الجوهرية والحقيقية وراء تزايد ظاهرة الهجرة. ومن أجل كل ذلك حاول املغرب نهج سياسة تقوم عىل تالزمية 

 الهجرة والتنمية ضمن سياساته العمومية من أجل املساهمة يف ازدهار و�اء القارة اإلفريقية.

، أكد وزير الخارجية نارص بوريطة خالل ندوة صحفية عقدت عىل هامش القمة، أن تقرير مجلس ويف موضوع آخر

األمن والسلم التابع لالتحاد اإلفريقي مل يتم اإلشارة يف مقتضياته لقضية الصحراء املغربية، وتعترب هذه أول قمة منذ 

ة للقضية، مؤكدا يف الوقت ذاته عىل أن ملف  ال يتضمن فيها التقرير أي إشار  2017رجوع املغرب إىل املنظمة سنة 

الصحراء املغربية يتم معالجته عىل املستوى األممي، لذلك فاالتحاد مدعو إىل مساندة الجهود األممية. مذكرا يف الوقت 

، يعد مرجعية االتحاد اإلفريقي تجاه هذا املوضوع. وهذا ما تم التأكيد 2018ذاته عىل أن قرار قمة نواكشوط سنة 

ليه من طرف رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موىس فايك محمد بقوله إن األمم املتحدة هي التي لها الحق متفردة ع

 يف إيجاد تسوية لقضية الصحراء املغربية. 

وقد أردف السيد بوريطة حديثه بالقول عىل أن مشاركة املغرب يف القمة جاءت من أجل املساهمة البناءة يف النقاشات 

ديات التي تواجه القارة، والبحث يف السبل الكفيلة ملواجهتها، وكذا التباحث حول املوضوعات الرئيسية التي حول التح

طرحت يف القمة، أولها إنشاء املنطقة القارية اإلفريقية للتبادل الحر، هذا املرشوع الطموح الذي ينسجم مع الرؤية 

اء منطقة قارية قامئة عىل أسس صحيحة، تتوفر فيها الرشوط امللكية وذلك بهدف تعزيز االندماج اإلفريقي عرب إنش

 القانونية واملادية إلنجاحها.

أما املوضوع الثا� وهو إسكات األسلحة، بحيث أشار الوزير يف هذا الجانب عىل أن القارة تعيش عىل واقع التهديدات 

ى، يجب معالجته بشكل واقعي وعقال�  اإلرهابية املتنامية معتربا أن إسكات البنادق هو برنامج له أهمية كرب 

عن طريق مقاربة شمولية تستهدف البحث عن األسباب الحقيقية الستفحال الظاهرة والسبل الفعالة ملجابهتها، 

ولتفعيل هذه املقتضيات فقد عرب الوزير عىل أن املغرب وخالل القمة اقرتح خلق مركز للتفك� حول السلم 

ذلك باعتباره أداة مساعدة يف صياغة تقارير حول القضايا التي تشكل تهديداً خط�اً  واألمن يكون تابعا لالتحاد، و 

 عىل أمن واستقرار القارة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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في� يخص امللف الليبي فقد أوضح رئيس الدبلوماسية املغرب، أن مقاربة املغرب في� يخص األزمة الليبية هي واضحة، و 

التدخل الخارجي سببا رئيسيا   وعرب مصالحة ب� الفرقاء الليبي�، معتربا  أن السبيل لحل األزمة لن يكون إال سياسيا  ربزام

ليبي، وهو -باعتباره حوار ليبي س لحل األزمة، القول بأن لقاء الصخ�ات هو اإلطار األسا ك� جدديف تفاقم األزمة، 

املغرب باالتفاق ال ينطلق من منطلق الذاتية من حيث تسميته  ثمرجع مرن وكايف إلخراج ليبيا من أزمتها، وإن تشب

أو مكان توقيعه، لكن باعتباره اتفاق جاء نتيجة مناقشات عرب جوالت طويلة ب� الفرقاء الليبية باعتبارهم الفاعلون 

ت اجت�عات دول تضع األزمة الليبية يف جدول أع�لها. مضيفا أن قوة املغرب يف امللف تكمن يف عدم األساسيون وليس

غرب عنرص استقرار مهم يف الش�ل للموجود أي أجندة له يف ليبيا، بل ينطلق من مقاربة أن ليبيا تشكل بالنسبة 

 اإلفريقي.

كانت أيضا مناسبة لتتويجه بجائزت� عن جهوده يف محاربة مل تنته مشاركة املغرب يف هذه القمة عند هذا الحد، بل 

التغي�ات املناخية والتحول الزراعي يف إفريقيا، هذا األمر الذي يشكل اعرتافا بالجهود التي تبذلها اململكة من أجل خلق 

إفريقيا، ومن أجل  فرص للتنمية يف القارة السمراء. بحيث تعترب التغ�ات املناخية إحدى أكرب التحديات التي تواجه

محاربة هذه الظاهرة، حاول املغرب وضع اسرتاتيجية لتطوير الطاقات املتجددة وذلك يف سبيل االرتقاء مبكانته يف مجال 

، رب املخطط األخرض الذي هو �وذج يحتذى به إفريقياً محاربة التغ�ات املناخية إفريقيا. بين� يف املجال الزراعي فقد اعتُ 

 أكيد عليه يف القمة برنامجا يستجيب لتطلعات الشعوب يف مجال التنمية املستدامة.وهو ما تم الت

 املوقف املغربي من "صفقة القرن"

 

أكدت الحكومة املغربية عىل لسان رئيس حكومتها سعد الدين العث��، أن موقف املغرب م� يعرف إعالميا 

ى الرسمي أو الشعبي من خالل التعامل مع القضية ب"صفقة القرن"، ينطلق من ثوابت اململكة ال عىل املستو 

الفلسطينية التي تعترب من أولويات السياسة الخارجية املغربية، وذلك من خالل مساندة الشعب الفلسطيني 

يف النضال من أجل اسرتداد حقوقه، وعىل رأسها إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الرشيف،ن مع رفض 

ة إىل تهويد معامل القدس من خالل االعتداءات املتكررة من طرف جنود االحتالل عىل كافة املحاوالت الهادف

 الحرم القديس واملسجد األقىص.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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محذرا يف الوقت ذاته، من املزايدات اإلعالمية والتأويالت الخاطئة التي تحاول افتعال األكاذيب من أجل التشويش عىل 

 نية.املوقف املغريب الراسخ تجاه القضية الفلسطي

ويف السياق نفسه، أوضح وزير الشؤون الخارجية املغريب السيد نارص بوريطة خالل لقائه بالرئيس عباس أبو مازن يف 

العاصمة األردنية ع�ن، موقف املغرب الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وأن هذا 

ملغربية والسلطة الفلسطينية حول متطلبات املرحلة وما يجب القيام اللقاء جاء فرصة للتشاور والتنسيق ب� اململكة ا

 به من أجل خدمة القضية الفلسطينية.

 

ك� أبلغ الوزير املغريب، الرئيس الفلسطيني رسالة شفوية من العاهل املغريب والتي يؤكد فحواها دعم املغرب الراسخ  

للقضية الفلسطينية، مع الدعوة إىل التنسيق املشرتك ب� البلدين حول مسار القضية وباألخص يف ظل التطورات األخ�ة 

ب� حول الخطوات القادمة. ومن جانبه، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود التي تعرفها وذلك من أجل اتخاذ جميع التدا

عباس بالدور الذي تلعبه اململكة املغربية بقيادة امللك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس، يف دعم القضايا 

 العادلة للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه. 

فقد عربت اململكة املغربية عىل الذي عقد يف القاهرة،  لدول العربية،  أما خالل االجت�ع الوزاري الطارئ ملجلس جامعة ا

لسان وزيرها املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية محسن الجزويل، دعمها الدائم للقضية الفلسطينية التي تعترب مفتاح 

 يل حقوقه. االستقرار يف الرشق األوسط وذلك من خالل إيجاد حل عادل ودائم ينصف الشعب الفلسطيني يف ن

وقد تزامن املوقف الرسمي للمغرب، مع خروج مس�ة شعبية كب�ة بالعاصمة الرباط ضد "صفقة القرن"، وتأكيدا 

عىل املوقف الشعبي الرافض لها واملساند للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني يف نيل استقالله 

 وحريته.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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�، إىل جانب مجموعة من القيادات والتيارات السياسية الحزبية من وقد شارك يف املس�ة أعداد هائلة من املواطن

إسالمي� ويساري� واشرتاكي� وليربالي�، باإلضافة إىل مجموعة من الهيئات الحقوقية واملهنية، وقد رفع املحتجون 

الداعمة للقضية   شعارات من قبيل: "جميعا من أجل تحرير فلسط�" ضد صفقة العار املشبوهة"، إىل جانب الشعارات

الفلسطينية، رفع املتظاهرون شعارات منددة مبواقف بعض القيادات العربية املساندة ملا يسمى بــ "خطة السالم 

األمريكية يف الرشق األوسط"، ومن أبرزهم محمد بن زايد، ومحمد بن سل�ن، وعبد الفتاح السييس، وقد جسد 

ألنظمة مع إرسائيل ووضع يدها مع مهنديس "صفقة القرن" من خالل املتظاهرون مشاهد متثيلية تجسد تقارب هذه ا

 الدعم املايل وذلك للتآمر عىل القضية الفلسطينية.

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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ويف خضم ذلك، أكد البيان الختامي للتظاهرة، عىل إدانة الشعب املغريب بجميع مكوناته لخطة السالم األمريكية 

ي من خالل أهدافها الخبيثة ومن أهمها محاولة إجهاض حق املزعومة، والتي تسعى لسلب حقوق الشعب الفلسطين

 الفلسطيني� يف بناء دولتهم وعاصمتها القدس الرشيف.

وروبي یدعم املسار األممي مللف الصحراء املغربیة ویشید بدور املغرب  االتحاد األ

 يف األزمة اللیبیة

 

السامي لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسية أكد االتحاد األورويب خالل اجت�ع يف بروكسل جمع ب� املمثل 

واألمنية جوزيف بوريل، ووزير الخارجية املغريب نارص بوريطة، دعم املسار األممي الرامي للتوصل إىل حل سيايس دائم 

التي  وعادل ومقبول بخصوص نزاع الصحراء املغربية، وذلك طبقا للقرارات األممية، مثمنا كذلك الجدية واملصداقية

تتسم بها الدبلوماسية املغربية يف سبيل حل نهايئ لقضية الصحراء، ك� حث يف الوقت نفسه كافة األطراف عىل رضورة 

 االلتزام بالواقعية والتوافق يف هذا امللف.

ب الرؤى ويف موضوع آخر، أشاد االتحاد األورويب بالجهود التي يبدلها املغرب يف سبيل إيجاد تسوية مالمئة مفادها تقري

 ب� أطراف النزاع الليبي، وذلك من أجل التوصل إىل حل نهايئ لألزمة الليبية. 

ويف معرض ذلك، أعرب الطرفان أي األورويب واملغريب دعمها الكامل ملخرجات اتفاق الصخ�ات باعتباره املرجع 

يات كب�ة نتيجة استفحال املخاطر املناسب لحل األزمة، وبالتايل إحالل السالم واألمن يف املنطقة التي تعا� تحد

 املتولدة عن األزمة الليبية.

أما في� يخص الرشاكة ب� املغرب واالتحاد األورويب، فقد أكد الجانبان سعيه� ملواصلة الجهود من أجل تعزيز  

ذا مواجهة الرشاكة البينية وذلك يف سبيل تحفيز التعاون اإلقليمي من أجل تحقيق االزدهار والتنمية الشاملة وك

 كافة التحديات عىل املستوي� اإلقليمي والعاملي.
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 انتخاب أمین عام جدید لحزب األصالة واملعاصرة

 

يف التاسع من فرباير الجاري، انتخب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما لحزب األصالة واملعارصة، وذلك يف إطار تنظيم 

 أيام.الحزب مؤمتره الرابع والذي استمر ملدة ثالثة 

وقد جاء انتخاب وهبي، بعد فرتة عصيبة مر منها الحزب يف خضم الرصاع ب� تيار حكيم بنش�ش الذي يسمي نفسه  

بتيار املرشوعية، وتيار املستقبل املناهض له والذي حقق انتصارا كاسحا بعد انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما، 

لمجلس الوطني للحزب، هذا األمر الذي اعترب رضبة قاضية للتيار وإعادة انتخاب فاطمة الزهراء املنصوري رئيسة ل

 التقليدي للحزب.

وقد جاء انتخاب وهبي خلفا لبنش�ش املنتهية واليته، بعد انسحاب جميع منافسيه وكان آخرهم وأبرزهم سم� بلفقيه. 

� لسنوات، ويعد من أكرث الربملاني� ويعترب من القيادي� البارزين يف حزب "البام" تيار املستقبل، وهو محامي وبرملا

 جدال داخل املشهد الربملا�. 

وعقب فوزه باألمانة العامة للحزب، أعلن وهبي أنه سيعمل عىل إعادة هيكلة الحزب وتجديد توجهاته، وذلك من أجل 

الوقت  بعث دينامية جديدة، تخدم مصالح الحزب يف املرحلة القادمة بعيدا عن الحسابات الضيقة. داعيا يف

ذاته نسيان خالفات املايض التي عصفت مبكانة الحزب داخل النسق السيايس املغريب، وذلك من أجل االنطالقة 

نحو مس�ة جديدة تعيد الحزب إىل مكانته الطبيعية باعتباره من أهم األحزاب املغربية التي تحظى مبساندة 

مؤكدا عىل أن التشبث بالد�قراطية واالنضباط داخل شعبية، وهو ما تبلور يف املناسبات االنتخابية السابقة، 

الحزب، وإنتاج رؤى جديدة مبنية عىل أسس ومقومات الد�قراطية والحكامة ه� السبيالن لنيل ثقة املواطن 

 املغريب يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة، وذلك كله يف سبيل خدمة الوطن واالرتقاء به.
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 ثانیا: املشهد الجزائري
 لالتحاد اإلفریقي  33ة الرئیس الجزائري خالل القمة کلم

 

شارك الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون يف أشغال قمة االتحاد اإلفريقي الثالثة والثالث� التي عقدت يف العاصمة 

ديسمرب  يف وصوله إىل الحكماإلثيوبية أديس أبابا، وتعد هذه هي أول قمة إفريقية يشارك فيها الرئيس الجزائري منذ 

2019. 

وفية ملبادئها  ويف معرض كلمته التي ألقاها أمام الحارضين يف القمة، قال عبد املجيد تبون بأن الجزائر ستظل دامئاً 

فتحت صفحة جديدة يف تاريخها يف   هاوملتزمة بلعب دور كامل وهام تجاه القضايا العادلة للقارة اإلفريقية. موضحا أن

 ريس اإلرادة الشعبية من أجل بناء دولة تقوم عىل أساس التنمية والحكامة الجيدة.سبيل تعزيز الد�قراطية وتك

ك� أكد أن التجربة الناجحة التي عاشتها الجزائر، تؤكد عىل أن حل األزمات يكون عن طريق تحقيق املصالحة الوطنية، 

 بعيدا عن التدخالت الخارجية. 

االتحاد اإلفريقي سيعمل عىل تحقيق االندماج اإلقليمي وكذا تعزيز التضامن   قال يف سياق خطابه، إنك� 

، يف سبيل الرقي بالقارة اإلفريقية وتفعيل هوذلك عن طريق إعطاء دفعة جديدة لعمل  والوحدة ب� شعوب القارة

 عىل الصعيد الدويل. عىل الساحة اإلفريقية وإبراز مكانتهاالتحاد دور 

ومن أجل ذلك، قرر الرئيس الجزائري إنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدويل ذات البعد اإلفريقي مهمتها تعزيز 

 فرص التنمية مع دول الجوار وبالخصوص دول الساحل.قيم التضامن و 
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وفي� يخص األزمة الليبية، أكد تبون أن الوضع يف ليبيا يشكل مصدر قلق كب� بالنسبة للجزائر، داعيا إىل وقف التدخل 

يجاد إل سعيا كتهيئة الظروف للحوار ب� الفرقاء الليبي� وذلمن أجل كل الجهود  ه، مع دعمهذا البلدالخارجي يف 

 ال يصبح أرضية لتنافس املصالح األجنبية. مخرج لألزمة ينهي حالة االقتتال بصفة نهائية يف هذا البلد اإلفريقي ليك

أما القضية الفلسطينية، فقد أكد الرئيس الجزائري، عىل أن الجزائر ستبقى دامئا وفية اللتزاماتها نحو القضية الفلسطينية 

 لسطيني وهي حقه يف دولة مستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الرشيف.إىل ح� تحقيق غاية الشعب الف

 موقف الجزائر من "صفقة القرن"

 

دونالد الرئيس األمرييك  التي أعلن عنها    "صفقة القرن املزعومةـ"أعلنت الجزائر يف بيان أصدرته وزارة الخارجية، رفضها ل

ترامب، مؤكدة أن حقوق الشعب الفلسطيني غ� قابلة للترصف، ومن أبرزها إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

 الرشقية. 

والتي  ،ك� أعرب البيان، أن الجزائر متمسكة بخطة السالم العربية التي تبنتها القمة العربية التي عقدت يف ب�وت

ألرايض العربية املحتلة مقابل السالم، وذلك يف إطار الرشعية الدولية وعىل رأسها أكدت مبدأ االنسحاب الكامل من ا

 القرارات املنبثقة عن مجلس األمن.

ك� أكد البيان، عىل رضورة توحيد الصف الفلسطيني وتكثيف العمل العريب والدويل املشرتك من أجل مواجهة 

 .األزمات املتولدة عن تقديم هذه الخطة

ببنودها التي تطمس الحقوق  منددة "،صفقة القرن" ما تسمى ب بشدة الجزائرية فقد استنكرتأما األحزاب 

 إياها مخطط استع�ري إمربيايل يجب عىل الكل مجابهته.  ةالفلسطينية وتنقلب عىل الرشعية الدولية. معترب 

اعتداء سافر عىل حقوق نها متثل أل وعىل إثر ذلك، أكدت حركة البناء الوطني رفضها لخطة السالم املزعومة 

، ك� الشعب الفلسطيني يف االستقالل والحرية وتقرير مص�ه، ك� أنها تشكل انتهاكا لقرارات الرشعية الدولية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

11 | P a g e  

 المرصد المغاربي
 February 2020 15 || العدد الخامس

 
 
 
 

 
 

ومن  واإلقليميةمحاولة لرشعنة االحتالل من خالل فرض سياسة الواقع، ك� دعت الحركة جميع املنظ�ت العاملية أنها 

 اإلنسان إىل تحمل مسؤولياتها تجاه االعتداءات املتكررة عىل حقوق الشعب الفلسطيني.  ضمنها املتعلقة بقضايا حقوق

باعتبارها  "صفقة القرنـ"نددت جبهة التحرير الوطني بالبنود الجائرة التي تضمنتها ما تسمى ب ،ويف الجانب نفسه

ي، ك� أكدت ثقتها يف قدرة انقالبا عىل الرشعية الدولية، ومخططا إلجهاض الحقوق العادلة للشعب الفلسطين

 يف إفشال أي مخطط يقوض حقوقهم العادلة وعىل رأسها إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. الفلسطيني�

 الفلسطيني�جاءت تحت عباءة خطة سالم ب� " صفقة القرن"فقد أكد أن  ،أما حزب التجمع الوطني الد�قراطي

 نية من األساس.يصفية القضية الفلسطلكن هدفها الحقيقي هو ت ،واإلرسائيلي�

مظاهرات الحراك الشعبي الجزائري من  50أما عىل املستوى الشعبي، فقد كانت القضية الفلسطينية عنوانا للجمعة 

والفتات رافضة أعالماً فلسطينية،  ، ك� رفعوا "صفقة القرنـ "شعارات منددة باملتظاهرين  رفع خاللها    ، بحيثاملتواصل

 ،"القدس قدسنا وفلسط� قضيتنا" :السالم األمريكية املزعومة ومن أبرز الشعارات التي رددت ورفعت هيلخطة 

، " صفقة القرن...من ال �لك أعطى ملن ال يستحق" "صفقة القرن خيانة" وأخ�ا "الحراك الجزائري ""فلسط� خط أحمر

 إرسائيل". متضامن مع القضية الفلسطينية ويندد بتطبيع الحكام العرب مع
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 املحکمة العسکریة: تؤید أحکاما صادرة يف حق السعید بوتفلیقة وآخرون 

 

سنة حبسا، يف حق كل من السعيد بوتفليقة   15قامت محكمة االستئناف العسكرية، يف البليدة بتأييد أحكاما ابتدائية ب  

ابق لجهاز األمن واالستعالمات محمد الشقيق األصغر لعبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، وكل من املدير الس

، وذلك عىل 2019سبتمرب  25بتاريخ أحكاما مدين ومنسق األجهزة األمنية عث�ن طرطاق، والتي أصدرت يف حقهم 

 خلفية قضية التآمر عىل سلطة الدولة والجيش.

من ذلك أدانتها املحكمة  نفس التهمة، لكن عىل الرغم في� متت تربئة األمينة العامة لحزب الع�ل لويزة حنون من

مايو  9أشهر نافذة. وهي املدة التي قضتها يف السجن، والذي بدأت منذ  9سنوات منها  3ــــ بتهمة عدم التبليغ ب

 .حبساسنة  15، لذلك أمرت املحكمة إخالء سبيلها بعد إبطال الحكم السابق الذي أصدر يف حقها وهو 2019

سنة سجنا عىل  20قد طالبت يف العارش من فرباير الجاري، توقيع عقوبة  ،يةوكانت نيابة مجلس االستئناف العسكر

املتهم� وذلك عىل خلفية اتهامهم بجرائم املساس بسلطة الجيش والتآمر عىل مؤسسات الدولة، وهي أفعال منصوص 

 .ضاء العسكريمن قانون الق 284من قانون العقوبات الجزائري واملادة  78و 77عىل عقوبتها طبقا لنص املادة 
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 عبد العزیز جراد: الجزائر تعیش أوضاع اقتصادیة ومالیة صعبة 

 

أكد الوزير األول الجزائري عبد العزيز جراد، إن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا وماليا صعبا وهشا، نتيجة التسي� الكاريث 

ة السياسية التي أوصلت البالد إىل هذه من أجل تغي� املنظوم جالخرو  والذي دفع الجزائري� إىل ،يف العهود املاضية

 األوضاع الصعبة.

خروج من هذه املعضلة االقتصادية الصعبة، عرض الوزير األول مخطط عمل الحكومة أمام أنظار ال ، ومن أجل ولذلك

ت�عية، الغرفة األوىل للربملان، هذه الخطة التي تتواءم مع تطلعات الجزائري� يف التغي� الد�قراطي والعدالة االج

 خصوصا أن عرضها يتزامن مع مرور الذكرى األوىل عىل الحراك الجزائري الشعبي.

ك� أكد أنه من واجب الحكومة أن تطلع نواب األمة بحقيقة الوضع االقتصادي واملايل للبالد، بحيث أكد جراد، أن  

جز امليزان التجاري الذي بلغ أكرث ، بحيث تفاقم عدولةتداعيات تراجع أسعار النفط أثرت بشكل كب� عىل مداخيل ال

وتعت� الجزائر ثالث منتج  .2019مليار دوالر يف العام  17مليار دوالر مع تراجع احتياطات الرصف إىل أكرث من  10من 

يف املئة من   95للنفط يف إفريقيا وتاسع منتج للغاز عامليا، ويعول اقتصادها عىل تصدير املحروقات والتي متثل أكرث من  

 يف املئة. 60خيل الدولة من العملة الصعبة وتساهم يف املوازنة العامة للدولة بأكرث من مدا

 اآليت: حولأن عمل الحكومة سيتمحور جراد وقد أوضح 

وذلك عن طريق ثورة شاملة  ،العمل عىل تجاوز األزمة املالية واالقتصادية من خالل رفع التحديات 

البرشية واالنتقال الطاقوي واقتصاد املعرفة والرقمنة.  التنميةومخططات استعجالية تتجسد يف االعت�د عىل 

 أضف إىل ذلك القضاء عىل االنحرافات التي شابت التسي� السيايس واالقتصادي للبالد والعمل عىل تصحيحها.
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خالل االعت�د عىل مبدأ تكافؤ الفرص ب� كل الجزائري� من خالل احرتام القضاء عىل الفوارق االجت�عية من   

 ،القيم الد�قراطية القامئة عىل أساس التداول عىل السلطة واحرتام الحريات وترسيخ مبدأ العدالة االجت�عية

لحق من أجل تعزيز دولة ا، وذلك من خالل تكريس نظام يستند عىل رشعية املؤسسات واستقالل العدالة

 والقانون.

القطيعة مع م�رسات النظام القديم وتكريس جمهورية جديدة قامئة عىل أسس د�قراطية حقيقية، وذلك  

من خالل إرساء ثقافة سياسية جديدة يف تسي� الشأن العام ترفض سياسة اإلقصاء، وتقوم عىل مبدأ الد�قراطية 

 التشاركية.

ريق تدعيم القدرة الرشائية، ورفع الحد األد� لألجور بعد تحس� املستوى املعييش للمواطن وذلك عن ط 

التشاور مع مختلف الفاعل� السياسي� والرشكاء االجت�عي�.  باإلضافة إىل رضورة إدماج ذوي االحتياجات 

الخاصة يف الحياة العملية، والحفاظ عىل نظام الض�ن االجت�عي والتقاعد. وتطوير املنظومة التعليمية 

 ة. وكذا تعزيز منظومة األمن والدفاع الوطني وذلك من أجل الحفاظ عىل سالمة واستقرار البالد.والصحي
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 ثالثا: املشهد التونسي 
 مسار متعثر لتشکیل الحکومة... مصیر الجملي یواجه الفخفاخ 

 

جملة من التحديات التي تواجه مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ وذلك يف ظل فشل   تشهد تونس يف الفرتة الحالية

 التشكيلة األوىل التي قدمها الحبيب الجميل يف نيل ثقة الربملان.

وقد انطلقت املشاورات من أجل تشكيل الحكومة يف السابع من فرباير من هذا الشهر، وسط اضطرابات يف املشهد 

شهد مسار املشاورات عدة محطات تباينت فيها املواقف ب� التيارات املشاركة يف املشاورات   السيايس التونيس. وقد

 حول طبيعة وتركيبة الحكومة. 

وقد شهدت املشاورات تحوال مفاجئا إثر مشاركة حزب قلب تونس الذي يقوده نبيل القروي، إىل جانب أحزاب النهضة 

ة ائتالف الكرامة، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر حول أولويات والتيار الد�قراطي وتحيا تونس والشعب وكتل

 املرحلة وتقريب الرؤى حول مضام� الوثيقة التعاقدية لالئتالف الحكومي. 

وعىل الرغم من توجيه إلياس الفخفاخ الدعوة لكتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عب� موىس، إال أن الحزب أعلن 

تشكيل حكومة الفخفاخ، باإلضافة إىل اتخاذ قرار عدم منحها الثقة أمام الربملان عند  رفضه املشاركة يف مفاوضات

 تشكيلها.

إلياس وقد اختلفت األسباب يف تعرث مس�ة والدة الحكومة التونسية منذ بداية املشاورات األولية بعد تكليف 

ونس عدم منح كتلته الربملانية حدث تأكيد حزب قلب ت مبهام تشكيلها إىل حدود الساعة، لكن يبقى الفخفاخ

الثقة لحكومة الفخفاخ، باإلضافة إىل انسحاب حركة النهضة من التشكيلة الحكومية يف اللحظات األخ�ة قبيل 

بسبب رفض الفخفاخ إرشاك قلب تونس يف الحكومة   اإلعالن عن الحقائب الوزارية، وعدم منحها الثقة يف الربملان

من  أسندت لها والتي ال تتناسب مع حجمها باعتبارها أكرب كتلة داخل الربملان، وعدم رضاها عن الحقائب التي 

يف مهمته والتي تبعرثت عىل إثرها األوراق وأصبحت رئيس الحكومة املكلف   أصعب األمور التي واجهت

 لكسب الثقة الربملانية. السيناريوهات خاللها جد محدودة وضيقة
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رئيس الحكومة املكلف أنه من باب املسؤولية قرر وبالتشاور مع رئيس الجمهورية وعىل إثر انسحاب حركة النهضة، أكد  

 استغالل ما تبقى من اآلجال الدستورية ألخذ القرارات الالزمة خدمة للمصلحة العليا للبالد.

أزق الذي وبالتزامن مع هذا القرار، أعلن إلياس الفخفاخ عن الرتكيبة الحكومية مع استمرار مشاوراته للخروج من امل

من أبرزها هشام املشييش وزيرا للداخلية، ونور الدين الري  سببه انسحاب حزب النهضة، وقد ضمت الالئحة أس�ءً 

 وزيرا للخارجية، يف ح� حصل ع�د الحزقي عىل حقيبة الدفاع، ونزار يعيش عىل حقيبة املالية.

ديل وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الد�قراطي وقد ضمت الالئحة باإلضافة إىل املستقل� وزراء من أحزاب الب

 وحركة النهضة التي انسحبت قبيل اإلعالن عن التشكيلة الحكومية.

 إعفاء سفیر تونس يف األمم املتحدة من مهامه 

 

� أعلنت تونس يف السابع من شهر فرباير الجاري، قرار إعفاء سف�ها املعتمد يف األمم املتحدة، وقد تم استدعاء السف

منصف البعتي من طرف السلطات التونسية بشكل مفاجئ وعىل وجه الرسعة بحيث أنه مل يشارك يف اجت�ع مجلس 

 األمن الذي عقد ملناقشة ما تسمى بالخطة األمريكية للسالم يف الرشق األوسط" أو املعروفة إعالميا بـ "صفقة القرن".

وقد تضاربت األنباء حول سبب إقالة السف� التونيس، بحيث أكدت الرواية الرسمية من خالل بيان أصدرته الخارجية 

التونسية لتوضيح األمر، أن سبب اتخاذ قرار اإلعفاء هو ضعف األداء من طرف منصف البعتي وغياب النسيق 

طروحة أمام أنظار الهيئة األممية، هذه املسائل بينه وب� وزارة الخارجية حول مجموعة من القضايا الهامة امل

 التي تقتيض بحسب الوزارة التنسيق والتشاور املتواصل وذلك مبا يتوافق مع مواقف تونس ويحفظ مصالحها.

أما الرواية غ� الرسمية، فتقول إن أسباب اإلعفاء تعود لتحركات السف� التونيس داخل أروقة األمم املتحدة من 

كب� للقرار التي أعدته تونس مبعية إندونيسيا ضد القرار األمرييك املوسوم "بخطة السالم يف أجد حشد دعم 

 الرشق األوسط" والذي تعترب انتهاكا خط�ا للقانون الدويل.
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الفرنسية، بأن سبب اإلعفاء يرتبط بدعم منصف البعتي ملرشوع القرار الفلسطيني،   Le Figaroوهذا ما أكدته صحيفة  

أن القرار يتجاوز ما تم اإلعالن عنه رسميا، وأن  Foreign Policyجموعة من الدبلوماسي� بحسب مجلة وقد أكد م

سبب اإلقالة تعود للشكوى التي قدمتها واشنطن ضد السف� التونيس، ولتفادي توتر العالقات مع الواليات املتحدة 

 نصف البعتي من مهامه.وتلقي أي رضبة من الجانب األمرييك قرر الرئيس التونيس إعفاء م

وعىل إثر تواتر األقاويل والجدل الذي رافق إقالة السف� التونيس، أصدرت الرئاسية التونسية توضيحا حول املوضوع، 

أكدت من خالله أن موقف تونس من القضية الفلسطينية هو ثابت وراسخ ولن يخضع ألي ضغوطات أو مساومات، 

وق الشعب الفلسطيني التي أقرها القانون الدويل، وأن ذلك ال �كن تغي�ه من ألن تونس ال تضع يف حساباتها إال حق

 خالل محاوالت إضفاء املرشوعية والرشعية عىل وهمية االحتالل عرب هذه املشاريع". 

وكانت تونس باعتبارها ممثلة املجموعة العربية داخل مجلس األمن، قد قدمت وثيقة غ� رسمية مناهضة لخطة السالم 

مريكية، التي اعتربتها تقويضا للحقوق األساسية للشعب الفلسطيني غ� القابلة للترصف ومن أبرزها الحق يف تقرير  األ 

اإلرسائييل. ك� -املص� واالستقالل، ك� أنها تنتهك القانون الدويل واملعاي� املرجعية لحل دائم وعادل للنزاع الفلسطيني

  ضم مناطق من األرايض الفلسطينية املحتلة وعىل رأسها القدس الرشقية.أدانت الدعوة اإلرسائيلية الداعية إىل

فرباير قد تم تأجيل النظر فيه إىل ح�    11ويف هذا اإلطار أكدت الرئاسة، أن مرشوع القرار الذي كان مربمجا عرضه يوم  

تونس بصفتها عضو غ� تعميق دائرة املشاورات من أجل تأم� حظوظ واسعة النطاق لتبني املرشوع التي ستقدمه 

 دائم مبجلس األمن الدويل.

 موقف تونس من "صفقة القرن"

 

، والذي وسطرفضها لخطة السالم األمريكية املزعومة للرشق األ أعلنت تونس عىل لسان رئيسها قيس سعيد 

 وصفها سعيد بأنها مظلمة القرن، ك� أكد عىل أن "فلسط� ليست ضيعة أو بستان حتى تكون موضع صفقة

وأن حق الفلسطيني� ال يسقط بالتقادم، ك� أردف حديثه بالقول خالل لقاء أجراه مع التلفزيون التونيس 

الرسمي عىل أن "كل من له عالقة مع كيان االحتالل املغتصب هو خائن، وهذه الخيانة تدخل يف نطاق الخيانة 
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لسطيني باعتبار القضية الفلسطينية هي من العظمى، وقد شدد عىل رضورة العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الف

 أولويات تونس حكومة وشعبا.

 عربت العديد من األحزاب واملنظ�ت املجتمع املد� تنديدها بـ"صفقة القرن". ويف خضم ذلك،

التي أعلن عنها الرئيس األمرييك دونالد ترامب، باعتبارها  "صفقة القرنـ "أكدت حركة النهضة، يف بيان لها رفضها ل  وقد

للشعب الفلسطيني وعىل رأسها إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف،  تةبثااعتداء صارخ للحقوق ال

ـ ب ومتناقضة مع القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة. أما حزب قلب تونس فقد عرب عن استنكاره الشديد ملا تسمى

باعتبارها صفقة مشينة تستهدف نسف قضية إنسانية عادلة، من خالل مصادرة حقوق الشعب  ن"صفقة القر "

الفلسطيني يف انتهاك صارخ للرشعية الدولية وللمبادئ اإلنسانية، ك� طالب الحزب الدولة التونسية بصفتها عضو غ� 

واجهة هذه الصفقة املشبوهة التي مل م بدورهاابالقي ة،الفرت دائم وترأس املجموعة العربية يف مجلس األمن يف هذه 

 تعترب مخطط يستهدف طمس الحقوق الفلسطينية.

الحقوق العادلة عىل فقد اعتربت الصفقة عىل أنها عدوان إمربيايل صهيو� يستهدف اإلجهاز  ،أما حركة الشعب

 لصهيوأمريكية.محذرة يف الوقت ذاته الحكام العرب من الخضوع لإلدارة ا ،للفلسطيني�

باعتبارها مؤامرة خبيثة تسعى إلضفاء الرشعية عىل كيان  ،من جانبه عرب التيار الد�قراطي عن إدانته لهذه الصفقة

 محاولة تصفية الحقوق الفلسطينية العادلة املكفولة وفق القوان� الدولية.، ك� أنها االحتالل

زعومة باعتبارها محاولة يائسة لاللتفاف عىل القضية الفلسطينية فقد أدان هو أيضا خطة السالم امل ،أما حزب الع�ل

 التي تتعرض ملؤامرة إمربيالية صهيونية ومبساندة إقليمية.

والتي اعتربها حربا معلنة عىل حقوق الشعوب يف تقرير مص�ها  ،ك� أدان االتحاد العام للشغل الصفقة املشبوهة

ضيها من أيدي االحتالل، ك� طالب السلطات التونسية مبحاسبة كل من يثبت وعىل حقها يف املقاومة من أجل تحرير أرا

 األكاد�ية.أو الرياضية و تطبيعه مع كيان االحتالل ويف جميع امليادين سواء الثقافية، الرياضية، السياحية، 

 

ك بدعوة من أما عىل املستوى الشعبي، فقد خرج التونسيون يف مس�ة احتجاجية وسط العاصمة التونسية وذل

ندد املتظاهرين وقد االتحاد العام التونيس للطلبة برشاكة مع اتحاد طالب املغرب العريب، ومنظ�ت أخرى، 
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إياها مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية ومحو حق الشعب  ، معتربين"صفقة القرنـــ "بخالل ذلك 

لكاملة، وعاصمتها القدس الرشيف، وكذا إلغاء حق الالجئ� الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة ذات السيادة ا

 بالعودة إىل ديارهم. مؤكدين أن الخطة الصهيوأمريكية خرقت كل األعراف والقوان� الدولية. الفلسطيني�

 جزائري ملکافحة اإلرهاب یلع الحدود - اتفاق أمني تونسي

 

ونس والجزائر عىل برنامج عمل ملكافحة اإلرهاب عىل الحدود تم االتفاق يف الثامن من فرباير من الشهر الجاري ب� ت

ب� البلدين، وذلك يف لقاء جمع ب� وزير الداخلية التونيس بنظ�ه الجزائري، أكد الطرفان من خالله عىل رضورة تكثيف 

هابية يف املنطقة التعاون والتنسيق األمني املشرتك من أجل التصدي لألخطار الناجمة عن تنامي تحركات الج�عات اإلر 

خصوصا تلك التابعة لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب العريب، باإلضافة إىل مواجهة تحديات أخرى كتهريب املخدرات 

 ومشكل الهجرة غ� الرشعية وذلك يف سبيل ض�ن أمن واستقرار حدود البلدين. 

نايئ عن طريق ترتيب لقاءات تجمع ب� القيادات وقد اتفق الجانبان أيضا، يف إطار هذا املرشوع عىل تطبيق التعاون الث

األمنية من أجل تبادل املعلومات والخربات والتنسيق عىل خلق برامج للتدريب املشرتك ب� القوات األمنية لكال البلدين، 

 مع تعزيز ح�ية الحدود عرب تكثيف الدوريات املشرتكة سواء من جانب الحرس املد� أو قوات الجيش.

الطرفان، أن هذا االتفاق يعترب فرصة الستقراء الوضع األمني الراهن من أجل وضع خطط مستقبلية  وقد اعترب

استرشافية خدمة ملصالح البلدين من أجل كسب رهان التنمية واألمن اللذين يعتربان وجه� لعملة واحدة 

 وتحقيق االستقرار.وسبيل� لتحقيق التكامل ب� كافة امليادين واملجاالت يف إطار تبادل املنفعة 
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 رابعا: املشهد اللیبي 
 األزمة اللیبیة بین جولة جنیف التفاوضیة.. واعتماد قرار مجلس األمن 

 

احتضن مقر األمم املتحدة بجنيف يف التاسع من الشهر الجاري مباحثات ب� طريف النزاع الليبي، بدون التوصل إىل 

من  18األمم املتحدة إىل ليبيا عىل أن تعقد جولة ثانية من املفاوضات يف اتفاق لوقف إطالق النار، تحت رعاية بعثة 

 الشهر الجاري.

وقد أعلنت البعثة األممية إىل ليبيا يف بيان لها عىل: "أن الطرفان اتفقا عىل رضورة استمرار املفاوضات بهدف الوصول 

سكرية املشرتكة ب� طريف النزاع التي تضم عرش إىل وقف شامل إلطالق النار، بعد أن تم االتفاق عىل شكل اللجنة الع

 ضباط خمسة من كل جهة ملراقبة وقف إطالق النار تحت إرشاف األمم املتحدة.

وعىل إثر هذا اللقاء أعلن املبعوث األممي إىل ليبيا غسان سالمة عىل أن الجانب� أحرزا تقدماً هاماً في� يخص موضوع 

د بعض النقاط الخالفية التي يتم التفاوض بشأنها من أجل تحقيق توافق شامل وقف إطالق النار عىل الرغم من وجو 

  لض�ن تطبيق فعيل وحقيقي لوقف إطالق النار.

تأييدا ملخرجات اتفاق برل� الذي   2510قرار رقم  ال  ،من الشهر الجاري  12  ويف خضم ذلك، تبنى مجلس األمن يف

من باستثناء روسيا التي ار مبوافقة جميع أعضاء مجلس األ . وقد تم اعت�د القر 2020من يناير  20عقد يف 

امتنعت عن التصويت بسبب التشكيك يف جدية النص املقدم يف إمكانيته دفع أطراف النزاع لتطبيقه عىل أرض 

 الواقع.

وينص القرار يف الشق العسكري إىل رفض خيار الحل العسكري، مع رضورة وقف جميع العمليات التي يقودها 

أي تدخل يف النزاع املسلح واحرتام السيادة عن  النزاع مع تعهد األطراف املشاركة يف مؤمتر برل� االمتناع  طريف  
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مع االمتناع عن تقديم أي مساعدة ألطراف النزاع خصوصا تلك املتعلقة بتوريد األسلحة. أما   ،والشؤون الداخلية الليبية

ة التمسك بخيار التفاوض والحوار لدورهم املركزي يف تيس� في� يخص الشق السيايس، فقد أكد القرار عىل رضور 

التوصل إىل مصالحة وطنية ب� الفرقاء الليبي�، ك� يدعم القرار الجهود التي يقودها غسان سالمة   يفالعملية السياسية  

 من خالله، بأنار بعوث األممي إىل ليبيا للوصول إىل حل شامل ودائم لألزمة، أما الشق االقتصادي فقد شدد القر امل

ال يجب أن تخضع لسيطرة أطراف  ك�االستفادة من إيراداتها،  من أجليبي� وحدهم للموارد ليبيا النفطية هي حق 

الجانب اإلنسا� فقد أعرب القرار عن عىل ورشكات نفط خارجية بل أن تكون تحت سيطرة رشكة النفط الوطنية. أما 

 ع اإلنسانية يف ليبيا وتفاقم مشكلة املهاجرين والنازح� داخليا.قلق املجتمع الدويل من تدهور األوضا 

 تنزل إلی الصفر النفطمصرف لیبیا: إیرادات 

 

،  2020أعلن مرصف ليبيا املركزي يف العارش من الشهر الجاري، أن إيرادات ليبيا النفطية تهاوت إىل صفر دوالر، يف يناير  

مليار دوالر. وتعترب هذه اإليرادات الرشيان الرئييس لدخل   1.75إىل    2019بعدما كانت اإليرادات قد وصلت يف ديسمرب  

يف املئة من الخزانة العامة، ويتم تخصيص أكرث من نصف ميزانية النفط لدفع  95واقتصاد البالد، بحيث تساهم يف 

 دمات الطبية.رواتب موظفي الدولة باإلضافة إىل دعم أغلبية املنتوجات الغدائية وغ� الغدائية وكذا الخ

ويرجع السبب يف ذلك، إىل إغالق ومحارصة املوانئ والص�مات النفطية الرئيسية من طرف قوات خليفة حفرت واملوال� 

له من القبائل. ومن أبرزها غلق أكرب حقيل نفط يف البالد وهو حقل رشارة والفيل، م� تسبب يف انهيار اإلنتاج وبالتايل 

 .انخفاض اإلمدادات العاملية

 مليار دوالر. باإلضافة إىل عدم دفع رواتب العامل� يف هذا القطاع.  1.78هذا اإلغالق، تسبب يف خسائر تجاوزت  

وعىل إثر ذلك، أكد املرصف، أن استمرار إقفال املوانئ النفطية ستكون له انعكاسات كارثية ستهدد األوضاع 

 السياسية واالقتصادية واملالية للبالد
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يف املئة نتيجة استمرار إغالق   30املؤسسة الوطنية للنفط من جانبها عن تراجع اإلنتاج النفطي إىل أكرث من  ك� أعلنت  

 أغلبية املوانئ النفطية وعىل رأسها املوانئ الرئيسية يف الرشق الليبي التي تخضع لسيطرة قوات خليفة حفرت.

ألف  17بب يف انخفاض كب� يف اإلنتاج الذي وصل إىل أسابيع، تس 3وقد ذكرت املؤسسة أن اإلغالق التي فاقت مدته 

مليون برميل يوميا، م� كبد قطاع النفط خسارة مالية تراكمية وصلت إىل  1.2برميل يوميا، بعدما كان اإلنتاج يتعدى 

 مليون دوالر. 931

 لیبیون یقاضون حفتر وأتباعه أمام محاکم أمریکیة  

 

وباألخص  لجرائم قتل وتعذيب، دعاوى أمام املحاكم األمريكية اتعرض أقاربه تيلرفعت العديد من العائالت الليبية ا

، ضد خليفة حفرت وبعض من أعوانه، والدول الداعمة له خصوصا محكمة مقاطعة واشنطن يف العارش من فرباير الجاري

الشق  :نون الدويل يف شقيهت بسبب ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف ليبيا يف انتهاك صارخ للقاااإلمار 

 .املتعلق بالقانون الدويل اإلنسا� والشق املتعلق بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان

وقد استندت هذه العائالت يف دعواها عىل أن حفرت يعترب مواطنا أمريكيا عنوانه الرئييس هو والية فرجينيا، التي اشرتى 

 .2017ىل إ 2014عقار ما ب� األعوام  17فيها أكرث من 

وقد طالت الئحة االتهام أيضا سف� ليبيا السابق يف اإلمارات عيل النايض، والذي يحمل الجنسية الكندية، بسبب 

 مساندته لخليفة حفرت والتيار الداعم له إعالميا من أجل إثارة الفتنة يف البالد.

وات خليفة حفرت باعتباره رئيس أركان باإلضافة إىل صقر آدم الجرويش، الذي يعترب من ب� األجنحة الرئيسية لق

القوات الجوية التابعة له. واملسؤول الرئييس عن الهج�ت الجوية. ومحمود الورفيل إحدى األيادي املساعدة 

ميدانيا لخليفة حفرت باعتباره قائد كتيبة الصاعقة واملسؤول املبارش عن ارتكاب جرائم متنوعة وبشعة يف ليبيا 

 ات والقتل خارج نطاق القانون والقضاء.وصلت إىل حد اإلعدام
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ومل تقترص الدعاوى عىل األفراد، بل امتدت االتهامات إىل الدول، بحيث تم اتهام اإلمارات وكبار قياداتها ومسؤوليها 

 بتقديم مساعدة مبارشة سواء عسكريا أو متويليا لقوات خليفة حفرت والتحريض عىل ارتكاب جرائم دولية يف ليبيا.

، والذي يتوفر عىل خربة Transnational Business Attorneys Groupر ذلك أصدر مكتب املحاماة الشه�،  وعىل إث

كب�ة وواسعة يف الدعاوى املدنية والجنائية عىل املستوى الدويل، بيانا باسم ست أرس ليبية مطالبة بالتايل: جنائيا: 

رامية والهمجية وغ� القانونية يف حق املواطن� الليبي�. سواء محاسبة جميع املتهم� واملذكورين سلفا عن أع�لهم اإلج

من خالل الهج�ت الربية والجوية، أو من خالل الدعم اللوجستي التي قدمته أطراف خارجية وعىل رأسها اإلمارات 

ا ميثاق األمم املتحدة لقوات خليفة حفرت. هذه األفعال الالإنسانية التي تعترب انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وعىل رأسه

وامليثاق العاملي لحقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة، باإلضافة إىل القوان� الداخلية وعىل رأسها الدستور األمرييك. 

 ومدنيا: املطالبة بتعويض مايل يصل إىل مليار دوالر أمرييك.

 قمة االتحاد اإلفریقي واألزمة اللیبیة 

 

فرباير الجاري يف العاصمة األثيوبية أديس أبابا قمة االتحاد اإلفريقي، تحت عنوان إسكات من  11و 9عقدت ما ب� 

 صوت السالح، والتي هيمنت عىل أشغال أع�لها النزاعات املشتعلة يف القارة اإلفريقية وعىل رأسها النزاع الليبي.

لحل يف ليبيا يجب أن يكون سياسيا.  وعىل إثر ذلك، أكد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي السيد موىس فيك أن ا

وهذا ما تم التأكيد عليه من طرف األم� العام لألمم املتحدة أنطونيو غوت�يش الذي قال أن األزمة الليبية 

أصبحت تشكل تهديدا للسلم واألمن الدويل وأن الحل يجب أن يكون سياسيا باعتباره السبيل الوحيد إلحالل 

الوقت نفسه عىل رضورة التزام األطراف املعنية بالنزاع الليبي بوقف إطالق النار، ألن  السالم يف ليبيا، داعيا يف

األزمة تجاوزت تأث�اتها الحدود الليبية، ك� مثن غوت�يش الدعوة التي طرحها االتحاد والخاصة بتنظيم اجت�ع 

بلعب دور الوساطة يف األزمة  مصالحة ب� الفرقاء الليبي�، مؤيدا يف ذات الوقت إرشاك االتحاد اإلفريقي
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الليبية ومساعيه من أجل البحث عن حل النزاع الليبي، متفه� يف الوقت ذاته استياء االتحاد من موضوع إبعاده عن 

امللف الليبي. بحيث كان االتحاد يف وقت سابق قد اشتىك من تجاهل إرشاكه يف اللقاءات الخاصة باألزمة الليبية خصوصا 

 ا األمم املتحدة،تلك التي تديره

أما األم� العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فقد دعا إىل رضورة تثبيت الهدنة القامئة عىل ضوء ترتيبات 

دامئة تشمل مراقبة احرتام بنود مخرجات برل� من أجل وقف دائم ومستدام إلطالق النار، وكذا إيقاف جميع التدخالت 

 النزاع الليبي.الخارجية يف 

 وقد أكد البيان الختامي للقمة عىل التايل:

 التأكيد عىل رضورة التطبيق الفعيل لكل مقتضيات مخرجات مؤمتر برل� 

رضورة إيجاد تسوية سياسية وسلمية للنزاع الليبي، طبقا ملقتضيات االتفاق املوقع من طرف الفرقاء اللبي� يف  

 ،2015الصخ�ات املغربية سنة 

 ،تدخالت الخارجية يف الشأن الليبيرفض ال 

 ،إرسال االتحاد بعثة لتقييم ومراقبة الوضع يف ليبيا 

  املنطقة،الالزمة والرضورية بشأن امليلشيات املسلحة يف ليبيا التي تشكل تهديدا عىل التداب� اتخاذ 

دول الجوار الليبي تنسيق الجهود األممية واإلفريقية للسعي لحل رسيع ودائم لألزمة الليبية مع مطالبة  

 .مبساعدة الليبي� للتوصل لحل األزمة
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 خامسا: املشهد املوریتاني 
 لالتحاد اإلفریقي 33کلمة ولد الغزواني خالل القمة 

 

شارك الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا� يف أشغال قمة االتحاد اإلفريقي الثالثة والثالث� التي عقدت يف  

يشارك  ية أديس أبابا، التي كان عنوانها الرئييس "إسكات األسلحة"، وتعد هذه هي أول قمة إفريقيةالعاصمة اإلثيوب

 .2019ن توىل منصب رئيس الجمهورية يف أغسطس أ فيها الرئيس املوريتا� منذ 

االتحاد اإلفريقي ويف معرض كلمته التي ألقاها أمام الحارضين يف القمة، قال الغزوا� إن بالده حريصة عىل تنفيذ أجندة  

بناء إفريقيا قامئة عىل األمن واالستقرار، مؤكدا أنه ال �كن تحقيق لمن أجل تحقيق تكامل اقتصادي واجت�عي  2063

اندماج اقتصادي إفريقي ناجح وبناء تنمية مستدامة يستفيد منها الكيان اإلفريقي بدون تحقيق األمن واالستقرار الذي 

ى التي تواجه القارة اإلفريقية خصوصا ما خلفته األزمة الليبية والوضع الراهن يف منطقة حدى التحديات الكرب إ أصبح 

 .من أوضاع الساحل والصحراء

فقد أكد ولد الغزوا� أن األزمة الليبية تزداد تعقيدا بفعل تفاقم انعكاساتها التي أصبحت  وفي� يخص امللف الليبي،

عام، داعيا إىل رضورة حل األزمة بشكل رسيع وفعال للحد من �ا عىل أمن القارة بشكل طتشكل تهديدا خ

تداعياتها، ك� أشاد يف نفس الوقت بجهود اللجنة اإلفريقية حول األزمة الليبية التي تسعى إىل تهيئة الظروف 

 ليبية.-نجاح املبادرات املطروحة لتسوية األزمة ومن ضمنها السعي لتنظيم مؤمتر ملصالحة ليبيةإ من أجل 

خصوص الوضع يف منطقة الساحل اإلفريقي، فقد أكد الغزوا�، أن الدول الخمس قامت بوضع خارطة أما ب

طريق بالتعاون مع رشكائها من أجل تفعيل السبل وتجنيد كل الوسائل من خالل دعم القوات املشرتكة ملواجهة 

 .تي تنشط باملنطقةتنامي ظاهرة التطرف واإلرهاب والقضاء عىل جميع التنظي�ت اإلرهابية ال
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 زیارة الرئیس املوریتاني لإلمارات 

 

قام الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا� بزيارة رسمية لإلمارات بناءا عىل دعوة وجهت له من طرف رئيس دولة 

لبلد عريب منذ اإلمارات خليفة بن زايد آل نهيان، وتعد هذه الزيارة الرسمية هي األوىل من نوعها للرئيس املوريتا� 

 ،2019تنصيبه يف أغسطس 

وقد استُقبل الرئيس املوريتا� من طرف ويل عهد أبوظبي محمد بن زايد، تناول فيها الطرفان سبل تعزيز العالقات  

تنميتها وتطويرها وذلك لدعم املصالح املشرتكة ب� البلدين، ك� تباحث الجانبان حول العديد من فرص الثنائية و 

 قضايا اإلقليمية والدولية وعىل رأسها األوضاع يف منطقة الخليج العريب والرشق األوسط بشكل عام.امللفات وال

وقد شهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم ب� حكومة البلدين، وذلك من أجل ترسيخ 

اتفاق تعاون ب� وزارة االقتصاد عىل  التوقيع  ،  اسيمر املشملت  و ،  مجاالت حيوية ومتنوعةوتعزيز سبل التعاون املشرتك يف  

والصناعة املوريتانية وصندوق خليفة لتطوير املشاريع، بهدف متويل برنامج لدعم املشاريع الصغ�ة واملتوسطة، وكذا 

� اإلدارة تبادل مذكرة للتعاون الفني والعسكري، ولتعزيز التعاون األمني ب� البلدين، تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم ب

العامة لألمن والتوثيق الخارجي املوريتا�، واملجلس األعىل لألمن الوطني اإلمارايت. فضال عن توقيع مذكرة تفاهم ب�  

حكومتي البلدين من أجل التعاون يف مجال الرعاية والتنمية االجت�عية، باإلضافة إىل التوقيع عىل مذكرة تعاون  

اإلنسا� والعالقات مع املجتمع املد� املوريتانية، وهيئة الهالل األحمر  ب� مفوضية حقوق اإلنسان والعمل

اإلعفاء املتبادل من التأش�ات. ك� تم  تشملاإلمارايت. وأخ�ا توقيع مذكرة تفاهم ب� وزيري خارجية البلدين 

ة مشاريع تنموية اإلعالن عن تخصيص اإلمارات مبلغ ملياري دوالر لدعم االقتصاد املوريتا� عن طريق إقام

 .واستث�رية
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وخالل زيارته، التقى الرئيس املوريتا� بنائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم ديب محمد بن راشد آل 

مكتوم، وقد أكد الطرفان عىل أن الزيارة وما تخللها من إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، ستكون 

همة لتأط� العالقات وإثرائها من أجل الوصول إىل مستويات عالية من التنسيق والتعاون الذي يجمل إحدى األسس امل

 جميع املجاالت ذات االهت�م املشرتك.

وعىل إثر زيارته لإلمارات قررت الحكومة املوريتانية تشكيل لجنة عليا يرأسها الوزير األول مهمتها متابعة تنفيذ بنود 

ين. ويف أوىل اجت�عاتها قررت اللجنة أن يكون لها اجت�ع شهري من أجل متابعة وتنفيذ مقررات الرشاكة ب� البلد

يف سبل ترسيع تنفيذ بنود االتفاقيات وبرمجة املشاريع التي تحظى باألولوية، والعمل عىل تفادي  ثتالرشاكة، ك� بح

 .كل العقبات والصعوبات التي �كن أن تواجه تنفيذ مقتضيات الرشاكة

نائبا من أجل تعزيز   14تشكيل فريق برملا� للصداقة املوريتانية اإلماراتية يضم عن ، أعلن الربملان املوريتا� يف ح�

 أوارص التعاون ب� البلدين.

وعىل الرغم من أن األهداف املعلنة من الزيارة بحسب الطرف� هي تعزيز التعاون ب� البلدين واالرتقاء بالعالقات إىل 

من أجل الخروج من أزمتها االقتصادية، إال أن مجموعة من   موريتانيا، وأن الدعم املايل جاء ملساعدة  ةمتقدم  اتيمستو

املحللون السياسيون يرون أن هناك أهدافا سياسية خفية  ما وراء الزيارة وهي است�لة القيادة املوريتانية الجديدة 

ىل إحياء موريتانيا العالقات مع قطر بعدما تم قطعها يف عهد للمحور التي تقوده اإلمارات وذلك بقطع الطريق ع

 الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تلبيًة لرغبة املحور اإلمارايت السعودي.

 موقف موریتانیا من "صفقة القرن"

 

وسط أكدت موريتانيا عىل لسان رئيسها محمد ولد الشيخ الغزوا�، رفضها ملا تسمى خطة السالم يف الرشق األ 

خالل استقباله محمود الهباش قايض قضاة فلسط� واملبعوث  ، بحيث شدد الرئيس"صفقة القرنــ "املعروفة ب

عىل أن ذلك ينطلق من موقف موريتانيا الثابت تجاه القضية محمود عباس،  الخاص للرئيس الفلسطيني
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ه ستواصل الدالفلسطينية. ك� أكد عىل أن بالفلسطينية والداعم لحق الشعب الفلسطيني يف االستقالل وإقامة الدولة 

 دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة يف جميع املحافل واملناسبات الدولية.

أما حزب االتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فقد أعلن رفضه التام ملا تسمى بـ "صفقة القرن"، والتي اعتربها محاولة 

الفلسطينية ونسف حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، ك� أكد رفضه ألي مسعى ال يعرتف بالحقوق لتصفية القضية 

 الفلسطينية كاملة، ومن ضمنها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس.

الت تصفية القضية أما حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية املعارض، فقد دعا إىل الوقوف بكل حزم أمام محاو 

 الفلسطينية من خالل "صفقة القرن املزعومة"، التي وصفها الحزب بأنها "صفقة عار مستفزة".

 

ومل يقترص املوقف املوريتا� عند الدوائر الرسمية، فقد شهدت العاصمة املوريتانية خروج مس�ة شعبية كان أبرزها 

مام السفارة األمريكية بنواكشوط وذلك تنديدا بـ"صفقة القرن". وقد الوقفة االحتجاجية أمام ممثلية األمم املتحدة، وأ 

رفع املحتج� العديد من الشعارات املنددة باملؤامرة الصهيوأمريكية، واملؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومن أبرزها 

 )1(." القدس ليست للبيع"

  

 

 .رصدامل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن 1(
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